
Na temelju članka 3. i članka 4. Odluke o osnivanju  i imenovanju članova Stožera 

zaštite i spašavanja Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik“, br. 11/08), Stožer 

zaštite i spašavanja BPŽ, na sjednici održanoj 20. lipnja 2013. godine, donio je slijedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

u povodu razmatranja Prijedloga Plana operativne provedbe programa 

aktivnosti i provedbi  posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Brodsko- posavsku županiju 

 

    I 

 Stožer zaštite i spašavanja razmotrio je i podržao Prijedlog Plana operativne 

provedbe programa aktivnosti i provedbi  posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za  Brodsko- posavsku županiju. 

 

II 

  Stožer poziva sve jedinice lokalne samouprave (općine i gradove) na obvezu 

poduzimanja odgovarajućih aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2013. godini, a posebo na donošenje Plana 

operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 

požara i Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na tome području. 

 

III 

 Stožer upozorava na obvezu usklađivanja Odluke o agrotehničkim mjerama kao i 

mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina sa člankom 12. i 14. 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu („NN“ 152/08, 25/09, 153/09, 21/2010, 39/2011 

i 63/2011.) U tom pravcu, UO za poljoprivredu Brodsko-posavske županije uskladiti 

će Odluku o agrotehničkim mjerama kao i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina („Sl.vjesnik 12/95 i 14/96) sa Zakonom o poljoprivrednom 

zemljištu („NN“ br. 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 39/11 i 63/11), Zakonom o zaštiti 

od požara („NN“ br. 92/10) i Zakonom o šumama („NN“ br. 140/05, 82/06, 129/08, 

80/10 i 124/10), te dostaviti Županu i Županijskoj skupštini u daljnju proceduru. 

 

IV 

Stožer podsjeća gradonačelnike i načelnike jedinica lokalne samouprave da su 

dužni donijeti Odluku o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog (korova i trave) i 

drugog gorivog otpada biljnog porejkla na otvorenom prostoru  ukoliko ih nisu 

donijeli, te u istima propisati mjere zaštite od požara. 

 

     V 

 Stožer će uputiti javno pripćenje svim medijima sa područja Brodsko-posavske 

županije o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih otpadaka 

odnosno uništavanje istih pripaljenjem vatre, a posebno o mjerama zaštite od požara 

u takvim situacijama. 
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